Druhá hezká věc, podle vyprávění mé matky Kateřiny Liškové, roz.
Sedlákové, z čp. 9 bylo to, že v čísle 23., kde se říká u Jandů, býval nějaký
Jan Laštovka. Jinak se mu říkalo „Honza za vsí“. A ten dělal o svatbách
jakéhosi faktora – tlampače, který měl na starosti po případě zvát sousedy na
svatbu, při svatební hostině nosit na stůl, bavit hosty apod.
Jedním takovým podařeným kouskem bylo, že nesl na stůl mísu
polévky. Byla to ale jenom voda a trochu rýže. Nesl to z kuchyně, řečeno
„malé sednice“, kde se vařilo, do „velké sednice“, kde seděli hosté. Jak už to
bývá, v tzv. domu (dnes se někde říká předsíň), byly děti na „čumech“,
kterým se rozdávali koláče, cukroví a co bylo. Když milý faktor – tlampač a
nebo také „campr“ nesl onu slavnou polévku z vody, přes „dum“ zakopl a to
se ví, že schválně, mísa se rozbila a bylo po polévce.
I začal tlampač láteřit na kluky, že jenom překáží, co dá hostům jíst a
podobně. To se rozumí, že to nemyslel vážně. A začal k hostům: „jo, lidičky,
viděli jste co se stalo, budete asi muset jít domů, co bychom vám dali“ a
hořekoval tak dojemně, že se hosté nasmáli dost a dost. Najednou povídá, ale
počkejte, já se tam ještě podívám, jestli tam ještě něco zbylo a šel. Za
okamžik se vrátil s jinou mísou dobré voňavé polévky a cestou říká: „ono
tam přeci ještě něco zbylo, domů nechoďte, my vás nějak uživíme“! Přitom
jmenoval také sebe, jako by to šlo z jeho. Z čehož byla opět veselost. Že bylo
jídla a pití dost, tomu můžeme věřit.
Tak to bylo tak kolem roku 1860. Potom se tu a tam objevily na svatbě
kočáry a pěšky už se do kostela nechodilo. Nevěsta a ženich, to se rozumí,
měli kočár a ostatní se museli spokojit s pryčkou (někde se říká bryčka). A to
se užívalo až do roku 1924, kdy nastal obrat, a sice v tom, že se začalo u nás
používat auto. Nerad, ale musím přiznat, že první automobil v Losiné jsem
měl na svatbě já, který tyto řádky píšu. Ono to ani jinak nešlo. Z Předenic,
odkud pochází moje manželka, ject do Plzně k fotografovi (jak už to v té
době přišlo do módy), to se koňmi nemohlo dokázat.
Dále je nutno poznamenat, že dnes, kdy se píše rok 1967 se do kostela
na oddanky nechodí, dnes je právoplatný sňatek jenom na úřadě. Do kostela
kdo chce, může jít, ale nejdřív musí být oddán na úřadě.
V pamětní knize obce Losiné z let 1908 – 1976 zapsal Jaroslav Liška
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Šťastný nový rok 2015
Vám přeje
Obecní úřad Losiná

Zprávy z obce:
• První veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v měsíci únoru 2015.
Jedním z hlavních bodů bude schválení rozpočtu obce. Termín bude
ještě upřesněn. Na prosincovém zasedání bylo schváleno hospodaření
obce dle rozpočtového provizoria, strategický rozvojový plán obce,
výše poplatků za odvoz komunálního odpadu. S firmou Becker
Bohemia s.r.o. bude nově řešen svoz bioodpadu ze sběrných nádob.
Toto je nutné zajistit minimálně v období od 1. dubna do 31. října.
• V rámci oslav 70. výročí osvobození americkou armádou a konce druhé
světové války bude v Losiné uspořádána vzpomínková akce. Prosíme
občany, kteří mají z té doby fotografie nebo jiné zajímavé materiály,
zda by je zapůjčili k nafocení nebo naskenování. Budou jim obratem
vráceny bez poškození. Telefonní kontakt OÚ 377916216, starosta
734612012, případně můžete materiál dodat osobně na OÚ. Děkujeme!
• Koncem měsíce listopadu 2014 přibyly v obci nové stromy. U pomníku
Jana Husa, u dětského hřiště a rybníka v dolní části obce bylo zasazeno
8 stromů - lip velkolistých a javorů klenů.

Pozvánky na plesy
Myslivecké sdružení Losiná – Planiny Vás zve v sobotu 17. ledna na
Myslivecký ples do kulturního domu Losiná od 20 hodin. Hraje hudební
skupina Triget. Na programu bude losování bohaté zvěřinové tomboly.
TJ Sokol Losiná pro Vás pořádá Sokolský bál v pátek 30. ledna od
20 hodin v Hospodě Pod lesem. Hraje skupina Spirála, je připravena tombola.
Dále se můžete těšit na Hasičský bál (6. února), Rybářský ples
(21. února) a Babský bál (28. února).
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Placení místních poplatků:

Zápis do Základní školy Štěnovice

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výše poplatku je stanovena každý rok vyhláškou, na kalendářní rok 2015 je
schválena ve výši 590 Kč.
Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května 2015.
Poplatníci jsou:
- Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- Cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem
delším než 90 dnů
- Cizinec pobývající přechodně po dobu delší než 3 měsíce
- Cizinec, kterému byl udělen azyl nebo dočasná ochrana
- Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
Osvobozeny od poplatku jsou osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt.

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy ve Štěnovicích proběhne dne
20. ledna 2015. Rodiče nebo jejich zástupci, kteří s dítětem přijdou k zápisu,
předloží občanský průkaz rodičů jako doklad o bydlišti, rodný list dítěte a
telefonní čísla obou rodičů.
Zapsány budou děti, které dovrší 6. rok věku do 31. 8. 2015. Mohou být
přijaty i děti, které dovrší 6. rok věku po 1. 9. 2015 za podmínek, že jsou
tělesně i duševně přiměřeně vyspělé na základě vyšetření Pedagogickopsychologické poradny Plzeň-jih a pediatra.

Poplatek ze psů
Výše poplatku na kalendářní rok:
- 100 Kč za prvního psa
- 150 Kč za druhého a každého dalšího psa
Poplatek je splatný v termínu od 1. ledna do 31. května 2015.
Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Změna ceny vodného a stočného
Obec Losiná vzala na vědomí dne 25. 11. 2014 změnu ceny vodného a
stočného. Za tyto ceny bude prodávána pitná voda a poskytována služba
čištění odpadních vod.
Sazby vodného a stočného:
vodné 47, 22 Kč bez DPH
stočné 25,17 Kč bez DPH
Každoročně se zvyšující cena za vodné a stočné nenechává zastupitele
klidnými a stále řeší, jak v této záležitosti dále postupovat. Ovšem je nutno
poznamenat, že naše ceny se pohybují v průměru. V mnohých obcích platí
obyvatelé částky vyšší.
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Hokejové zpravodajství
Koncem roku 2014 se Sokol Losiná dočkal první hokejové prohry, dne
21. 12. odehrál utkání se Spartakem Sedlec 2:3. Následovaly však již krásné
výhry nad HC ES Plzeň 7:1, Městem Touškov a remíza s HC Chotěšov.
Další utkání čekají „Buldoky“ v neděli 18. ledna proti Sokolu Vejprnice
od 11:30 v malé hale ČEZ Areny a v neděli 25. ledna od 17 hodin na KOOP
Areně proti HC Chotíkov B.

Pozvánka na zábavu
V restauraci U Větráka nejen dobře vaří, ale starají se i o kulturu pro
všechny věkové kategorie. V sobotu 24. ledna 2015 Vás zvou na EXTRA
BAND REVIVAL do sálu kulturního domu Losiná od 21:00.

Ze starých losinských kronik:
Ze starých zvyků, vezmeme si svatby. Dřív se na oddanky do kostela do
Chválenic chodilo pěšky, celá svatba, ovšem ti chudší. Sedláci, ti jezdili na
pryčkách, kočáry mělo jenom panstvo. Pamatuji, že když se ženil Jan Štěpán
z Borku, který si bral Kateřinu Černou z čp. 63, šli do Chválenic pěšky. Že
bylo po cestě o zábavu postaráno, o tom nelze pochybovat. Mnohdy
vyhrávala muzika, což bylo jistě pěkné.
(pokračování na straně 4)
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